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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutukimuksen kohteena on kolme erilaista talouskriisimallia, jotka ovat kehittyneet 1990-luvun kriisien myötä.
Talouskriisejä on ollut olemassa niin kauan kuin on ylipäätään ollut olemassa hallittavia talousalueita. Mikään valtio tai hallitus ei ole pystynyt
välttämään taloudellisia vastoinkäymisiä, mikä johtuu alati muuttuvasta yhteiskunnasta ja tavoista, joilla taloutta hallitaan ja keinoista, joilla
yritetään saada aikaan kasvua. Pääomavirtojen voimistuminen ja yritysten mahdollisuudet käydä kauppaa yhä laajemmilla alueilla on myös
nopeuttanut taloudellisten trendien siirtymistä maista ja maanosista toiseen.
1990 - luku on jäänyt mieleen useista taloudellisista kriiseistä ja yksi teollistuneitten maiden pahimmista rahoituskriiseistä koettiin 90-luvun
alussa Suomessa. Eri maiden kriisit ovat osoittaneet, että monissa tapauksissa syitä taloudelliseen alamäkeen on ollut useita, mutta myös yhteisiä
tekijöitä eri maiden välillä on ollut havaittavissa. Erityisesti kriisistä toipumisessa on ollut paljon yhteistä monissa maissa. Eurooppaa
ravistelleeseen lamaan liittyy Eurooppalaisen rahoitussektorin reformi ja Euroopan kahtia jaon loppuminen. Suomessa lamaan liittyi vielä
poikkeuksellisen voimakas pankkikriisi ja vientisektorin vaikeudet.
Kriisien tutkiminen on ollut keskeisiä tutkimuskohteita kansantaloustieteessä viime vuosina. Kriisimallit ovat muuttuneet 1920-luvun
maailmanlaajuisen suuren laman ajoilta, jolloin oli kyse lähinnä luottamuspulasta rahoituslaitoksia kohtaan. Toisen maailmansodan jälkeen luotu
Bretton Woods järjestelmä toi vakauden Pohjois-Amerikkaan ja Eurooppaan, mutta lopulta USA:n dollarin kultasidonnaisuus osoittautui
mahdottomaksi ja systeemi oli purettava vuonna 1973. 1970 - luvulla alkoi taloudellisten säännösten purkaminen ja markkinoiden vapaata roolia
korostettiin uus- klassisen talousopin mukaan. Tämä muutti kansainvälisen talouden luonnetta, aiheutti kasvavia pääomavirtoja ja lopulta poisti
Euroopasta tiukimmat talouden säännökset ja kiinteät valuuttakurssit sen mukana.
Nämä muutokset ovat tuoneet mukanaan erilaisia teorioita kriiseistä, yhteiskunnan rakenteeseen sopivia malleja ja jopa useita sukupolvia, kuten
valuuttakriiseistä, joista on kolme erilaista mallia. Modernissa tutkimuksessa on keskitytty myös siihen mikä laukaisee kriisin ja mitkä tekijät
vaikuttavat kriisiin pahentavasti, ja mitkä seikat tekevät siitä pitkäkestoisemman. Modernimmissa malleissa ei olla keskittyneitä valtion rooliin
kuten ensimmäisen ja toisen sukupolven malleissa. Viimeisimmässä mallissa tarkastellaan yksityisen sektorin toimia, lainan määrää,
valuuttapohjaisen lainan määrää ja lainsäädännön ajankohtaisuutta suhteessa kansainvälistyvään talouteen.
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